
 
 

     
 
       
 
Bij ons Twentse ziekenhuis ZGT zijn patiënten, bezoekers en medewerkers in goede 
handen. Onze 200 medisch specialisten en 3500 medewerkers leveren samen 
hoogwaardige zorg op maat aan 250.000 patiënten per jaar. Kwaliteit en veiligheid staan 
bij ons hoog in het vaandel. Daarvoor zijn wij NIAZ-geaccrediteerd. ZGT is een 
opleidingsziekenhuis en hecht daarom veel waarde aan opleiding, onderwijs en 
onderzoek. U vindt ons in Almelo en Hengelo. Met onze buitenpoliklinieken in Geesteren, 
Goor, Nijverdal, Rijssen en Westerhaar brengen wij de zorg dichter bij de patiënt. Maak 
kennis met ZGT en bekijk onze bedrijfsfilm op www.zgt.nl. 
 
De maatschap “Plastische, Reconstructieve, Hand- en Polschirurgie Oost Nederland” 
zoekt in verband met uitbreiding in ZGT Almelo en Xpert Clinic Enschede een 
enthousiaste: 
 

Chef de Clinique 
Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie (m/v) 

0.6 - 0.8 FTE 
met interesse in de hand- en polschirurgie 

 
 

Uw profiel  

• U bent een jonge enthousiaste, flexibele, breed opgeleide collega 
• In verband met de grote vraag naar zorg op het gebied van de hand- en polschirurgie 

stellen wij interesse in en ervaring op dit gebied zeer op prijs 
• U beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden en u kunt en wilt 

werken in multidisciplinair verband  
 
Ook kandidaten die binnen afzienbare tijd de opleiding afronden worden uitgenodigd te 
solliciteren. 
 
 
Wat u kunt verwachten 
 
Een prettige, collegiale werksfeer binnen een jonge en enthousiaste maatschap in vrije 
vestiging, met ervaren plastisch chirurgen. Onze maatschap bestaat uit: Drs. Narda 
Brouwer-Hendrix, Drs. Xander Bakker, Drs. Stijn Hamburg, Drs. Oscar van Kooten, Dr. 
Hinne Rakhorst, Dr. Ute Schmidbauer, Dr. Christoph Schmitt, Drs. Yvonne Smulders en 
Dr. Oliver Zöphel. Behalve de craniofaciale chirurgie en genderchirurgie oefenen wij het 
vak in de gehele breedte supra-regionaal uit.  
Wij werken samen met twee arts assistenten en met een nurse practitioner.  
 
 
 
 
 



 
Onze maatschap werkt de op volgende locaties: 
• ZGT (Almelo en Hengelo) 
• Medisch Spectrum Twente (Enschede en Oldenzaal) 
• Streekziekenhuis Koningin Beatrix (Winterswijk)  
• VelthuiskliniekCosmea en Xpert Clinic (Enschede) 
• Hand-Pols Centrum Twente (Enschede en Oldenzaal) 
 
U zult voornamelijk werkzaam zijn in ZGT Almelo (2 dagen) en in de Xpert Clinic te 
Enschede (1 – 2 dagen).  
 
U treedt in ZGT dienst voor de duur van 1 jaar conform de AMS normen; toetreding tot 
de maatschap behoort na afloop van dat jaar tot de mogelijkheden. 
 

Informatie en sollicitatie 

Voor meer informatie over ons kunt u terecht bij mw Dr. Ute Schmidbauer, 
tel.: 06 41165496. (u.schmidbauer@zgt.nl) of bij de heer drs. A. Ruikes, lid Raad van 
Bestuur, (0546) 693482. 
Op www.zgt.nl, www.plastischchirurgen.com, www.cosmea.nl en www.xpertclinic.nl vindt 
u meer informatie over ons.  

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u onder vermelding van vacature chef de clinique 
plastische chirurgie, vóór 23 augustus  a.s. richten aan ZGT Almelo, t.a.v. mevrouw A. 
Wilthuis, P&O adviseur, postbus 7600, 7600 SZ Almelo.   

Sollicitatiegesprekken met de vakgroep  (maatschap en Xpert) vinden plaats in de weken 
35 en 36 en 37 en met de selectiecommissie in de week van 16 september 2013. 
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